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1. Загальнi положенtIя.

1.1. ГIоложення rrpo оцiнку заходiв безперервного професiйного розвитку l,Ia

ознакИ академiчноТ доброчесностi та дотримання принциrriв док€LзовоТ медиl1иttи
РОЗРОбЛеНО У вiдповiдностi до Статуту Приватноt,о пiдприемства <N{ережа
МеДИЧнИХ центрiв (РоДИНА> (Далi - ММIЦ кРоЩИ}IА>), iнпlих Btryтpitllrrix
/]окументi tз, вi7lпов izlHo lto вимог чинн ого зако н одаI]ства УкраТrrи .

|,2. У цьому Ilо;tоя<еннi вживаtоть .гермiни 
у 

.гакому значегtнi :

1.2.L безперервний rrрофесiйний розвиток праtliвлtикiв сфери охороIIи з/lсlрсltl'll
(ДаЛi - БПР) - безперервний процес навчання ,га вдоскоIIаJIеI]IIя lrрофссiйrrоi'
компетен,гностi працiвникiв сфери охорони здоров'я, що llac l'M змоI.у
ГliЛ'ГРимУва'ги або пiдвиrцувати piBeHb професiйноТ лiя-тtl,tlосt,i BiдrroBi/tlto .Ilo

поr,реб сфери охорони здlоров'я;
|.2.2. ЗахОДИ безперервного лрофесiйного розвитку *- ocBiTtli заходи McllиLlIlol,o
СгIРЯМУВаННЯ, MeToIo яких с пiдтримання або rriдвищення рiвrrя гrрофссiогtzutiзму
ДJIЯ ЗаДОВОЛеННя потреб пацiснтiв та оптимiзацiТ фуrrкцiонування сфери охороIIи
з7доров'я;

|,2.3, академiчна доброчеснiсть - сукупнiсть етичних принципitl та I]изначеI]их
ЗаКОНОМ ПраВиJI, якими Maloтb керуватися учасники освi,гнього проIlесу lli,,1 час
НаВчання, викладання та провадження науковоТ (творчоТ) дiяльносr,i з Mcт,()Io

ЗабеЗше.tеttttя 21овiри ло результатiв навчання ,rаlабо наукових (т,ворчих)
llосягнень;
\.2.4. /]ОКаЗоВа МедиIIина * 21обросовiсне, точне i свiдоме використаLiня меl(иLlIIих
'ГеХ}IОJIОГiЙ i лiкарських препаратiв, ефективнiстl, ,га безпечнiс,гь яких /toRe/lclra у
сР армакоеп iдtемi ологiчних дослiдженнях.
1,3. Учасники освi'гtliх заходiв медичного спрямуваI{ня обов'я:зково завLIасII()
irrфОрмУrотЬся про необхiлrriоть дотримання норм ,га правил aKal(eMi.ttlol'
доброчесностi, гtринципiв доказовоТ медицини,

2. IIорядок виявлення,га встановлення факт,iв порушення академiчllоi
доброчесностi та лотримання принципiв доказовоi медиtlиIIи.

2.1.Yci УЧасНики заходiв БПР зобов'язуlоться дотримуватись гlринllиttiв aKalleMi.tltol'
Доброчесностi як пiд час навчання ( участi у заходах БПР, викоIIанIIя зов/lillIL,
IIроходження поточI{ого та фiнального тестування), ,гак i гtiд час викJIа/IаIIIIя,
tIРОВеДеНня заходiв БtIР r:a пiлготовки методичI{их ма,герizuriв /]JIя захо/tiв з IjI IP,

2.2.Органiза,гори заходу залишають за собою право перевiряти llотримаIlIIя
УЧасниками правил академiчноТдоброчесностi та докалзовоТ медицини у буztь-який
iз llозволених закоIлолавством та прийнятним з е]ичних та rIрофесiйних MipKyBaltt,



СПосiб, вол}Iочас rIiдкресJIюIочи цiлковиту вiltltовiдальнiсть заJIучеrIих осiб за

llОТРИМаI{ня етичних принципiв ocBiTHboT та власне наукоtзоТ /iiяльносr,i.
2.3. !о,гРимаI{нЯ принципiВ доказовОТ медицинИ спiкерами ocBirrlix захо/tiв

медичного спрямування передбачае:
2.3.1.ПРИнцИП Використання науково-медичноТ irrформаrдiТ ,цише найвипtоl,о рiвlrя
доказовостi;
2,3.2llринцип оптимыILноТ дiагностичноТ лоцi-lrьнос.гi;
2.3.3,принLIип постiйного пiлвиlцення безпеки медlичFIих втручань;
2 .З .4 llринrlип с,гандартизацiТ медичних втручань ;

2.3.5.принцип науково обгрунтованого прогнозу захворювання;
2 .З,6,rryинцип рац i orr ал ьноТ ф армакотерапiТ;
2.З.7 .посиЛання на лжерела iнформачiТ у разi використання вiдомосr,ей, розробок,
iдей;
2.3.8.лотрИмання норм чинного законодавства про авторське праI]о r,a cyMi>rclli
права.

2,4, Yci Учасники заходiв БГ[Р домовляються lrро дотримання принципiв aKa/ieMi.tttot'
доброчеснос,гi:
2,4.1.orlir]Ioвal{Hя у сферi освiти та I{ауки мас вiilгlовiдаr,и вимоI,ам об'сlt<,гивtltlс,t,i.
вш iднос,гi,га сп раве2д.llивостi ;

2,4.2,ОцirтЮВання с об'ективним, якщо воно грунтусться на заздалегiilt,
визначених криr,ерiях ;

2,4.3.ОЦiнюваItня с валiдним, якщо воно здiйснtосться вiдповiд1tо .lto криr,срir'в,
ПеРеДбаченИХ чинним законодавством УкраТrrи або визначених суб'скт-ами
зовнiпtнього (внутрiшнього) забезпечення якостi освiти;
2.4.4.ОцiнIоВання с справедливим, якщо воно проводиться за вiдсу,гност,i
КОrrфлiк'гУ irrтepeciB, 2,1искримiнацiТ та неправомiрного впJIиI]у на оцi нtовача.

2.5. IIорушенням академiчноТ доброчеснос,гi вважаеться:
2.5.1.аКаЛемiчний плаг,iат -- оприлюлнення наукових (практи.rtrих) рсзу.ltь,t,а:t,ilз,
ОТРИМаНИХ iнrшими особами. як результатiв власного дос_lIi/Iжеrlttя або
ВiЛтвореt,lня опублiковаtlих TeKcTiB iншrих ав,горiв без зазначенIlя aвTopc,r,I]a;
2.5.2.фабРИкацiя вигаlIування даних чи фактiв , trIо використову}оться l]

ocBiTчboMy гlроцесi або дослiдженнях;
2.5.3.фальСифiкацiя -- свiдома змiна чи модифiкацiя вяtе наrIвrIих /IаIlих, IIlo
стосуються освiтнього процесу чи практичних дослiджень;
2.5.4.обман - надання завiдомо неправдивоТ iнформацiТ Iцодо B.ltacrtoT дiя:тыlсrсr.i
чи органiзацiТ освiтнt,ого процесу.

2.6. Перевiрка дотримання принципiв академiчноТ доброчесносr,i .га /lока^зовоj'
Ме/lИЦинИ гtiд час пiдго,говки навчЕLльних ма,герiаrrilj 1а прове/IеIIIIя захоltiв IjI JT)



IIРОВО/lи'ГЬся I{a етапi IIi/]го'говки захолiв. Перевiрку здiЙсгIюс уIIовIiоважеtIиЙ lta rlc
I Iреllставник органiзатора.
2.7. Ав,гор таlабо розробник навчального матерiалу, долучаючись до заходу IitIP,
IIесе персонЕLльнУ вiдповiда-шьнiсть за недопуlцення плагiату та iнtших фпр,
IIоруIшення академiчноТ доброчесностi.
2.8. У РаЗi виявЛення фак,гiв tlорушення академiчrrоТ доброчесносr,i ,га Ilе/tоl,римаtIIIя
ltРИНЦипiВ локазовоТ медицини будь-якиЙ учасник захолу БПР може зверIIутися /lo
IIРеДСl'аВНИка органiза'гора iз фото- , аудiо- або вiдео-локалзами Bi/llloBiiltto1,o
rIорушення.
2.9. Органiзагор зобов'язаний упродовж 24 гоLlин пiсля надходження r,aKoi' скарI,и
IIРИЗнаЧИти вiлповiдальних осiб за перевiрку о,lриманих фактiв, ,га здiйсrrи,ги ,I,aKy

rrcpeBipKy Уtrродовж 4В годlин. У разi потреби долатковоТ оllitrки факr,у IlopyIIIeIIIlrI
органiзаt'ор залишас за собою право залучати долаткових експерт,iв чи дода,гкоlзi
експертизи для встановлення ycix обставин подiТ.

3. IIорялок tIритяt,IIецня учасникiв ocBiT,ttix заходiв безlrерервIlоI,о
п рофесiЙ IIого розв итку ло акалем iч lloi BilцlloBi/la.lr blltrc,l,i.

'}.l. Фак'I' IIОруIIIеLIIIя акчrllемiчtlоТ доброчесносr,i LIи приIII(иltiв /Iокаlзtlвоl' plg.r{llltllIII.]

ВИЗI{аLIасться KoMicicro:] питаI{I) акадlемiчrlоТ.ltоброчссtlосr,i Tal /lo,I,1)1,I\4[lIllIrl

гtриtltlиtliв локазовоТ ме/{иIIини I\4N4L( (РОЛИIIА) iз залуLIсIlIiям tзi,,llttllli/ttlиx

фаХiвцiв В за.ltеrкrtос'гi вiдтематики та виlIу ocBiT,ttix захо/lilз N4c/lиIlll()I,o

сIIрrIмуваI]ня.
.j.2. I,Iac.lIi/tKoM встаIIоI]JlеIIIlя факт,у поруLIIеIIIIя академi.tttоТ 71oбpo.toctroc,t,i llI.1

tlриttllигliв l(оказовоТ ме/tиltини с вiддмова BiдlloBiztrriй особi в учас,r,i у :]ахо.JIах )
якосr,i сгIiкера.

3.3. Вiлповiлальнiсть за до,iримання принlдипiв акаllемiчноТ лоброчесttост,i ,га

доказовоТ медицини пiд час навчання та участi у заходах БIIР покrIаlIас,гься rliлком
Та гtoвHoto Miporo на працiвникiв сфери охорони здоров'я, rцо беруть участь у
такому заходi.

3.4. I]iдгrовiдальrriсть за дотримання принципiв академiчноТ ltоброчссllос,гi ,гzl

ДокаЗовоТ медицини пiд час пiдготовки навча-пьних матерiалiв та Ilроt]е/lеIIIIя
захолiв БIlР гIокJIалаеться цiлком та повноtо Mipoto на розробtIика/розробtrлlкiв
освi,гнього контеFIlу,l а органiзатора заходу.

3.5.За порушення ознак академiчноТ доброчесносr,i та лотрима}Iня ttриtlllиltitз
ДоказовоТ ме/tицини учасники ocBiTHix захо/diв безперервI{ого ltpo(lcciйltol,t,l

роЗвитку можуть бу,rи п ри,гягн енi до такоТ aKa/{eM i.lrI oT Biдt to B iдa.lt b t l ocт i :

-- поперелх(ецня;



I I о t],горrl е I lpoxo;lжeнI I я oI ( i нIова}rня ( aTecTal tiT) ;

- IlовтоРне rrрохОд}кеннЯ вiдповiдних теМ (форr) безперервrIоI,о lrpo(lcciйlrol.tl
р():]виl,ку;

rзi/lсr,ороIIеIlIIrI учасtIика ocBiтttix заходiВ безrtсрерr]IIоI,о rrрофссiйllсtl,tt pO,jt]l],I.1i),.

3.6. Зас,I,осуваIIIIя коIIкре,гIrоI,о виllу нас.lriлкiв :]аJIежить вi7д виllу, tPopM1.1, c,t,yllcIIrl
IIоруIIIеIIIIя ака/lемiчrrоТ ltоброчесност,i та злiйсt,tIос,гься, Bi/tttoBillrlo ltcl KoMIrc,l.cttttil'
opl,atliB, якi розl,.lIяlIаIотЬ IlитаI{нЯ Iцо/{о порушеIIня академiчlIоi 11clбpo.Icctlclc,t.i,

4. I[оряДцок оскаржеrlllя рitпень tIpo Bcт,aIIoBJleIIttrl llopyIIleIIb aKa/leyi.IlltlT
/lобро.rесllос,гi т-а /lот,римаIIIlя IIриIIIIиtIiв /lоl<:tзоllоi ме/lиllиIIи i llpи.гll1.1l0llllrl
/l0 :rl(irltемiчrrоi BiitlIoBilla"llblloc,t,i у.rасtlикiв ocBi,гtlix захо/litl з безltереl)Iitl()l ()

професiйного розвитку.

ll.L fi-тrЯ перевiрки Bcix FIавчаJIьних магерiалiв IjIlP на вiдсуr,ttiст,ь IIopyllIclIl,
ltриttllигliв доказОвоТ медицини та академiчноТ лоброчесностi, розrтIя/Iу cкapl- Iltl

;liIпенtlя про встановленFIя факту порушення принItипiв доказовот медиtlиttи .га

ака7демiчноi ддоброчесностi ,га притягнення учасника освi,гнього захо/lу /lo
акалемiчноТ вiдповiлальностi створюеться Комiсiя з пи,гаIIь a1a/leMi.lttot'
21оброчеСностi та /IотрИманнЯ принципiв доказовоТ медицини MMI-I "РОlIИIIА).
I(iлькiстЬ експертiВ В KoMiciT мае бутИ не менше трьоХ осiб. I]ci piltIclIllяl
rtриймаtоться Iпляхом голосування простоIо бiлыrriстlо. Bci рiшIення KoMiciT з IIи.I.аIll,
академiчноТ доброчесностi та лотримання принцигliв доказовоТ мс/lиItиtlи
сРiксуrоться протокоJlом.
4,2, ()скаржиl,и рirпення про встановленнЯ фак,гУ порушенI]я принцигtilз /lсllса:зоtзоl'
ме/]иIIинИ ,га акалемiчноТ лоброчеСностi ,га притягнення l(o aKal(cMi.ltlol'
вi,цгrовilдатlьt,lос,гi учасника освi,гньоI,о заходу можна протягом трьох робочих /ltritз з
момен,гУ поtзiдомЛеFII{Я учасника освiтнr,оГо заходУ про pirrreнHя провайltсра I]Io/lo
ВС'ГаI{ОВJIеННЯ фаК'ГУ Порушеншя принtlипiв локазовоi меllиtlитtи та aKalleMi,rllol'
21оброч ecHocTi,га при1 яI,IIепня до акалемiчн оТ вiдпов i да-ll ьн ос.гi.
z1.3. Порядок по/{аI{ня та розгляду скарги:

скарга подас]]ься у письмовiй формi на iм'я генераJIьIIого дирек.гора MMI (

"РОfiИНА>;
*- у скарзi необхiлно зазначи^гиi прiзвище, iм'я, по батьковi; yci Ko}I],aKTIli ;tarri;
освiт,rriй захiд безперерв}Iого професiйного розвитку; рiшtення , пlо оскар>кусться; _уtloМy I1олягас неправомiрнiсть рiшення з обгрунтуваrIням i вi,,trlовi/Ittими



запереченнями; клоI]отанI{я особи, яка подала скаргу; перелiк докумен1iв r,a itttttих
магерizuliв, IIIo додаю.гься до скарги;
^ cKapгa подас],ьСя особис'го або преlIставником. f,{o скарги, гtолаttоТ [rре/tс.гавIIиком,
мае бу,ги долана довiренiс,гь або irrший докуме}rг, Iцо посвiдчус IIoBIIoBaжctIIIrl
IIре/iс,гавника;

- скаргУ мае бу,ги розшянуто протягом п'яти робочих дrriв Bilt дrrя iТ IIодаIIIIrI;

розгля/{ скарг вiдбуваеться вiдкрито, у присутностi заявrIика ].а (або) йоl.о
IIреIIс,гавника. ВiдсутнiстЬ заявника ,га (або) його прелставI]ика, яких бу.lrо
tlовiдом"тtено rlpo час,га мiсце засiданнЯ, не може бу,гИ переш]коЛою розI,.JlЯllу скарI.и;
4.4, За результаТом розглялу скарги Комiсiя з пи.гань екадgN4i.11lоТ доброчесllос.гi .гаt

l(оl,римаI{ня принципiв доказовоi медицини може ухI]аJIиI,и r,aKi варiаlrr.и piltIcltb:
, заIIовоJIьнитИ скаргу та скасувати рiшення про встановлення факту IIорупIеIII]я l.а

IIри,гягнення до академiчноi вiдповiдальностi;
змiнитИ рirrrеннЯ прО встановлення факr,у порушення та IIри.гrII.неIIнrl /(о

академiчtlоТ вiлповiдальностi 
;

,- вiдмовити у заl]оволегtнi скарги.
4.5, Рiшення KoMiciT з rlитань акалеМiчноТ доброчеСносr,i ,га до.гримаIiня IIриIl](иllirз
l{оказовоТ медицини оформлrоються у виглядi протокоJIу засiдаltttя, stкий
rriдtrисус'гься гоJIОI]оrо KoMiciT та секретарем, i набуваIоть чинносr,i з M<lMctl.t.y i'x
ухвапеFIIIя. У протоКолi маюТь бутИ доводи, на пiдставi яких комiсiя ухI]аJIиJIа
рiпtення. Копiя протокоJIУ налаеться або надсилае.гься учасFIику освir,ньоt,о заlхоilу
або його представI{ику,
zt.6. Особа, яку звиI{увачую,гь у порушеннi Helo академiчноТ доброчесносr.i .гаlабо
ttринtди1-1iв /Iоказовоi медицини. мас,гакi права:

4.6. 1 .ознайомлюватиQЯ з yciMa матерiалами переВiрки rцо,Цо вс.гановлеI{IIя фак.гу
IIоруlшення академiчноi доброчесностi таlабо принциltiв доказовот меllиt{иllи;
4.6.2,особисто або через представника надавати ycHi або писt мовi поясненIl я або
вiдмовитися вiд надання будь-яких пояснень;
4,6,3.бра,Ги участЬ у лослiдtженнi доказiв поруrrlення академiчrIоТ доброчссtrосr,i
,ral або принципiв локазовоТ медицини;
4,б.4.знати /.{агу, час iмiс1_1е,га бу,ги присутньоtо гtiл час розIlJIЯlIУ п],1.I.аIIilri II|lo
вс,гаI{овлеI]нЯ фактУ порушеннЯ академiчНоТ лобрОчеслtостi та/або приtltциlliв
/IоказовоТ медиtlини.

z[.7. Рiшrеr{ня прО притягI{ення дО академiчНоТ вiдповiдаJlьностi мохсе буr,и оскаржсIIс
у вс,гановлеI-Iому чинним законодавством порядку.


